
 

 

Criteris per a la comunicació de dades personals de les quals és 

responsable la Universitat a grups d’investigació 

 

 

Segons ha decidit el Consell de Direcció en la seua sessió núm. 8, de 8 de març de 2016, 

i en el marc del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, les dades que la Universitat Jaume I recull per a les seues finalitats de gestió 

només es podran comunicar a investigadors o grups d’investigació, de la pròpia 

Universitat o de qualsevol altra, d’acord amb els següents criteris: 

Primer.- No es faran mai comunicacions a investigadors i grups d'investigació de dades 

especialment protegides que són responsabilitat de la Universitat. 

Segon.- Es podran fer comunicacions de dades personals a grups d'investigació sempre 

que s'acredite que el sol·licitant és o un organisme públic o un investigador d'una 

Universitat i el projecte d'investigació és institucional i finançat per plans oficials. 

Tercer.- La comunicació de les anteriors dades comporta la creació d’un nou fitxer o 

tractament de dades personals sota la responsabilitat del cessionari. Si aquest forma 

part de l’estructura de la Universitat Jaume I, haurà de sol·licitar la creació del mateix 

per resolució del rector i l’haurà de dotar-lo de les mesures de seguretat adients a la 

naturalesa de les dades tractades. 

Quart.- Es podran comunicar dades dissociades als grups i investigadors de la Universitat 

Jaume I, sent necessari que els interessats demanen els oportuns procediments de 

dissociació de dades en les convocatòries anuals de la Cartera de Projectes, sent en el 

seu cas facturada la despesa al sol·licitant. Si, feta la dissociació, del conjunt de les dades 

incloses poguera resultar possible identificar a una persona concreta, les dades d’eixa 

persona no es comunicaran.  

Quint.- Les dades incloses en el projecte d'Open Data poden ser utilitzades per qualsevol 

persona. 

 

 


